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ATA DA 72ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Novembro de 2015 (dois mil e quinze), nesta
cidade de Manicoré – AM, no Prédio Próprio do Poder Legislativo Municipal,
Governador José Lindoso, na Sala das Sessões, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares
Duarte, às 08h00, O Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, fez a chamada
dos Senhores Vereadores, estando presente Vereador: 1º Vice Presidente: Anderson
Ferreira de Oliveira, 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario: Denilto Silva
dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves
Gomes, Luzinei dos Santos Delgado, Nara Nídia Bentes da Silva, Markson Machado
Barbosa, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Michel David
Pinto Breves. A seguir o Senhor Presidente, invocando o nome de Deus registra o
número legal e de acordo com o que dispõe os artigos 130 caput e 131, § 1º, do
Regimento Interno da Casa em vigor, declara aberta a presente Sessão Ordinária.
Pequeno Expediente: Leitura da ata da 71ª Sessão Legislativa, que foi aprovada Com
adendo do Ver. Roberval Neves. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos:
Of. Nº 007/2015/ASCOM; Of. Nº 016/2015/NESMCR/UEA; Convite da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer; Mensagem nº 018//2015/GP; Projeto de Decreto
Legislativo nº 07 de 10 de Novembro de 2015. Expedidos: Of. Nº 400 e 553/2015/GP;
Of. Cir. nº 080 e 084/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias
entregues a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os
vereadores: Sabá Medeiros e Junhão: Uso da palavra: 1º Orador: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público
presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho;
apresenta indicação nº 049/2015 de sua autoria, assunto: Indicar a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, serviços de melhoramento do Beco de Chagas, Bairro de
Mazzarelo e passa a fazer suas justificativas; fala sobre a questão da reserva que as
que muitas pessoas dizem que são contra outras a favor, mas não dizem o por que são
contra ou porque são a favor; relata que o Ver. Roberval diz sua opinião favorável a
mesma e outras pessoas dizem por que são contrarias; diz que temos que respeitar a
opinião das pessoas; fala que sua opinião é que se crie uma reserva de forma
democrática, com a participação da população, tendo como base a consulta pública
onde a decisão da maioria possa prevalecer; relata que as pessoa que moram naquele
local tem o direito de dizer se quer ou não a criação da mesma; fala para o Ver.
Roberval, quando falou na Sessão passada, que não tinha agido com democracia no
seu mandato como presidente; fala que quem esta comandando deve não fazer da
mesma forma; fala que no seu ponto de vista agiu da melhor forma possível na
democracia, cita como exemplo as publicações das matérias dos vereadores de
oposição que não foram publicadas; diz que temos que viver mais harmonicamente,
principalmente o Sr. Presidente que se diz uma pessoa muito democrática; Em aparte
Ver. Luzinei parabeniza o orador pelo seu pronunciamento; fala em relação a criação
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de reserva; tem a mesma opinião que o orador; diz que se a maioria for a favor da
criação de reserva vamos respeitar a decisão popular, mas se a maioria não quiser a
criação da mesma vamos respeitar da mesma forma; Relata que Manicoré tem que
expandir, temos que ligar Manicoré com o 180, mas precisamos ter um olhar com
relação ao Meio Ambiente; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento,
diz que seu objetivo não é de forma nenhuma prejudicar ninguém; fala sobre a questão
da energia, que a líder da Amazonas Energia não tem o poder de resolver o Problema
da Amazonas Energia, por que ela não tem o recurso para comprar motor de luz, pra
mandar concertar, pra fazer a melhoria por que isso são coisas que esta no orçamento
da União; diz que esta passando por um problema sério sobre a questão de Energia,
onde é o Coordenador de um curso onde necessita de energia; relata que estamos
alguns dias sem o funcionamento do tecnológico e alunos prejudicados por que não
tem Energia; diz ainda que não vai colocar a culpa na líder da Amazonas Energia; torce
para que o Ministro Eduardo Braga possa resolver essa situação para que as coisas
possam melhorar; Agradece e finaliza. 2º Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior
cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente; apresenta
Requerimento nº 027/2015 de sua autoria, assunto: Requer deste poder Legislativo que
seja encaminhado através de requerimento de voto de congratulações, ao ICM-BIO;
Gestor e Professores da Escola de São José e passa a fazer suas justificativas; Em
aparte Ver. Roberval diz que é de grande relevância esse trabalho da Educação
Ambiental, pois sabemos que a Educação Ambiental não é uma matéria obrigatória e
sim dita transversal, ou seja, pode ser dada em qualquer matéria, mas, infelizmente
não é isso que vemos em nosso Município, como também na maioria dos Municípios
do Norte e Nordeste do País; vimos que o pessoal do Sul e Sudeste já tem uma
consciência melhor formada; diz que ficou encantado com a apresentação daquela
Escola, Professores, Alunos da parceria do ICMBIO de estarem implantando esse
trabalho da reciclagem que estão fazendo na Escola; relata que isso é muito importante
para que as outras Escolas possam praticar essa ação da mesma forma; diz que é
preciso a divulgação desse trabalho; pede ao assessor de comunicação para publicar
matéria desse tipo a respeito do trabalho grandioso da Escola de São José do Cumã,
Lago do Capanã Grande; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento;
registra que acha um pouco abusivo o preço de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e
dois mil reais) da obra da Praça da Melancia; acredita que o tribunal de contas deve se
manifestar sobre esse caso e emitir seu parecer sobre esta obra; fala sobre a
manutenção da BR 174, que liga a Democracia a 319; diz que a empresa Tescom que
esta fazendo a manutenção durante seis anos; diz que gostaria muito de saber os
valores que foram fechados nesse contrato; pois sabemos que afinal dos seis anos
essa BR não estará asfaltada; diz que vai solicitar diretamente ao Denit; fala sobre a
questão de publicidade tratado pelo Ver. Sabá Medeiros; diz que ela varia muito de
Governo para Governo; relata que quem esta no poder procura apagar quem esta na
sua frente de obstáculo; diz que isso ocorre em todas as esferas de Governo; diz que
quando foi Presidente desta Casa, no seu ponto de vista não foram totalmente
democráticos, mas os vereadores de oposição tinham dois assessores, os da Mesa
tinham três a quatro, talvez quando o Ver. Sabá Medeiros era presidente, passou uma
parte sem assessor, mas depois um assessor, entende que as condições financeiras
não permitiu que desse mais que isso; fala ao Sr. Presidente que precisamos saber o
que tem de margem para podermos criticar certas coisas; relata ainda que sobre as
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matérias lidas pelo Ver. Sabá Medeiros, que questionou a presença dos vereadores de
oposição, mas se formos colocar a questão de publicidade nos atos dos vereadores,
apresentação de proposituras, acredita que durante todo esse período foi vereador que
deveria ter um destaque maior, por que foi um dos vereadores que mais apresentou
proposituras nesta casa; diz que se tem que publicar, então traga as matérias para a
Câmara apresente na Tribuna e cobre a assessoria de comunicação; fala que temos
que vê os dois lados; relata que fala-se muito em democracia, mas não existe
igualdade; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 027/2015 de autoria do Ver.
Junhão; Indicação nº 011/2015 de autoria do Ver. Denilto, que requer desta Egrégia
Casa, que proceda encaminhamento de Expediente sob a forma de indicar a gerente
local da Eletrobrás Amazonas a substituição de portes, sendo de um na rua Antônio
José Ferreira entre o trecho da rua Padre Torquato e Maria Bom Fim- Bairro do Rosario
e outros na rua Capitão Antonio Franco dos Reis do Sr. Adamario Bairro de Auxiliadoro
e passa a fazer suas justificativas; Indicação nº 012/2015 de autoria do Ver. Denilto,
que requer desta Egrégia Casa, que proceda encaminhamento de Expediente sob a
forma de indicar ao Secretario de Infraestrutura e ao Governo Municipal, que faça o
serviço de terra planagem no Campo de Futebol da Comunidade de Laura Vicunha –
Ipazea e passa a fazer suas justificativas. Ordem do Dia. Não houve. Considerações
Finais: foi inscrito apenas Ver. Anderson Ferreira de oliveira cumprimenta o Sr.
Presidente colegas vereadores e todo público presente, fala sobre a questão da
democracia, que houve uma questão de assessoria que nos passamos um bom
período sem assessores na época do Ver. Sabá Medeiros, enquanto a do Sr.
Presidente Roberval Neves já temos assessores desde o primeiro mês; diz que na
questão da reserva é totalmente contra a criação da mesma da forma que esta sendo
feita, pois no seu ponto de vista isso atrapalha o progresso e desenvolvimento de
Manicoré; Relata que esteve em Manaus e procurou apoio com o Deputado David
Almeida e Luiz Castro, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, era o que
tinha para o momento agradece e finaliza. Não havendo mais nada a tratar, o senhor
Presidente da Mesa Diretora da Câmara, deu por encerrada a presente Sessão e
convidou os senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária no horário
regimental. Eu Helton Rodrigues Paes, 1º Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente
Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel
Colares Duarte, em 24 de Novembro de 2015.
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